
גופו ממון

גט

חת"ם סופר

1במפקיד גט שהוא שטר דאימעט מדיני שומרים

רע"א

 ואולם גם בשליח בחנם לכאורה הוי נוגע דשמא איבד הגט ויצטרך לשלם להבעל מדין שומר, לא מבעיא אם הנייר היה שוה
 הרבה אלא דגם בלאו הכי יש לומר דהגט שוה להבעל יותר מצד שכר כתיבת סופר וכדומה [ואני מסופק בזה דיש לומר כיון

2דאין גופו ממון לא עדיף משטרות דאין חייבים עליהם מדין שומר].

בית יצחק

 ולא באתי בזה רק להזכיר מה שנראה לי דגט אינו דומה לשטר. דשטר עיקר היא השעבוד אבל בגט דצריך לשלם עבור
 הנייר ושכר סופר ועדים זה ממון גמור ובודאי אם יצייר על הנייר אנדרטי ויתן לשומר בודאי שייך בו דין שומרים והוא

 הדין דמי הנייר והסופר והעדים. ואינו דומה לשטר דעיקרו לשעבוד וכאן צריך לאותו הנייר והכתיבה לגרש ולעשות זאת
הפעולה. דומה לנותן אתרוג לשמירה קודם חג הסוכות וכן כאן צריך גט לאותו הפעולה אשר ע"כ צריך לשלם כשפשע

 אך למ"ש תוספות בבא קמא ע"א וכתובות ל"ד דבשור הנסקל דאינו שוה רק לשומר אף לרבי מאיר פטור אם לא סבירא ליה
 כרבי שמעון דאינו דומה לשטרות דיכולים למכור עיי"ש אם כן גט דאינו שוה רק לבעל גרע משטר. וכפי הנראה זה יהיה
 דעת הר"ן דמהאי טעמא כתב בהמשנה דהמביא גט דחיישינן למשקר שלא יפסיד שכרו ולא כתב שלא יצטרך לישבע או

 לשלם אם פשע דיסבור דאין צריך לשלם כיון דלא שוה רק לבעל. והרבה יש לדבר מזה ולפי שלא מצאתי מבואר הוצרכתי
לבאר דרך אגב.

3ובשו"ת שואל ומשיב … וזה ליתא דגרע מגט דמוכח מדברי הר"ן דפטור מכל שכן פאס ודוק:

חזון איש

 ותמוה [שיטת החת"ם סופר] דלא אימעט רק שיווי החוב הכתוב בשטר שאינו בדין שומרים אבל הכא אין צריך רק שתהיה
 שומרת על הנייר ובזה יש דין שומרים, ואף במה שהגט שוה יותר מנייר חלק יש דין שומרים כמו ספרים שיש בהם דין

4שומרין וחשיב גופן ממון

דבר ששויותו משום סגולתו

חכמת שלמה

ראובן שהשאיל לחברו קמעות לרפואה ונאבדו וטוען המשאיל שהיו שוין הרבה שהוציא עליהן עשרים ר"כ …

 ואף אם היה יודע שהוציא עליהן הרבה אין בזה חיוב ממון דאין גופו ממון. וזה דומה לשטרות דאין בו דין שמירה דאין גופו
ממון ואף שיכול לפעול הרבה בהם מכל מקום אין גופן ממון כן ה"נ בזה

 עיין ביו"ד סימן של"ו דאפילו פסקו לו הרבה בעד סממנין לרפואה מכל מקום אין לו אלא דמיהן ומכל שכן בלא פסקה לו
ומה גם ברפואה שאינו בדרך הטבע ודאי דאין גופו ממון.

 ועיין כעין חילוק זה בין רפואה בטבע או דרך סגולה בפירוש המשניות להרמב"ם בפרק א' דיומא ובתוספות יום טוב שם גבי

שו"ת חת"ם סופר אה"ע א:פב ד"ה אך מ"ש לחלק.1
.  שו"ת רע"א תנינא סוף סימן פ"ג2
.  שו"ת בית יצחק אהע:א:עג:ט3
.  חזון איש אה"ע לח:טו4
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5מי שנשכו כלב שוטה דאין מאכילין אותו מחצר הכבד שלו. עיי"ש והוא הדין בזה וזה פשוט וברור לדינא:

אבני החושן

 ולא הבנתי [את שיטת מהרש"ק דקמיעות אין גופן ממון] מה בין זה לדבר אכילה דהרי מכל מקום שוין ממון וכי נאמר
6בשואל אתרוג דשוה כמה למצוה לא הוי גופו ממון ומה לי שוה למצוה או לרפואה ...

אבקת רוכל

  ראובן תבע משמעון שהשאיל לאשתו כוס אחד של עצם אליקירנו להשקות בו את בתו שהוכה ממגפה ואמרו שהיהשאלה
 מסוגל אותו הכוס לרפואת החולי והוא בשתית מים בו … יורינו רבינו מה יהיה משפט הפרעון של הכוס הזה … ועוד שהוא
 טוען שהיה שוה זה הכוס ממון רב שהיה מסוגל ושמעון טוען שלא היה שוה אלא מעט שכמה בני אדם שתו בו ומתו ושלחו
 בית דין לדעת שיווי זה הכוס והעיד אדם אחד שאומרים שהוא בקי ורופא שלא הכוס הנזכר מעצם אליקורנו כי אם עצם דג

מהים ושראה כאלה רבות …

…תשובה 

 ולענין שיווי פרעון דמי הכוס לכאורה נראה דהיינו ההיא דירושלמי בפרק הכונס חד אמר זיגין הוא מלא וחד אמר מטקסין
 הוא מלא … ואמר ר' אמי הרי זה נשבע ונוטל אבל כי דייקת ביה לא דמי דשאני הכא דאומדן דעתא הוא שאין אדם עשוי
 להשאיל כוס שוה ממון רב בלא עדים ובלא משכון ולהניחו ביד השואל זמן רב ועוד שהעיד עד אחד בקי ורופא שלא היה

אלא מעצם דג וזה מסייע לאומדן דעתא …

 עוד שבנדון זה אם הוא של אליקורנו שוה ממון רב ואם הוא של עצם דג שוה דבר מועט מאד ואומדן דעתא שאינו שוה
7אלא דבר מועט והעד הרופא מסייע ליה לכן הדרך הישרה לפשר ביניהם ...

מנחת פתים

 ראיתי בהגהות חכמת שלמה … ולענ"ד מדברי רבינו הבית יוסף זצ"ל בתשובות אבקת רוכל … נראה להדיא דיש בזה דין
שומרים לשלם מה ששוה הכוס הנ"ל לפי ערך סגולתו יעו"ש

 מיהו בקמיע שעשוי רק לאדם זה והפקידו ביד אחר יש לומר קצת דל"מ דחיוב שומרים לא שייך בזה רק גם בשורפו בידים
פטור כיון דאינו שוה רק לו ולא יוכל למוכרו לאחר הוי דבר הגורם לממון דלאו כממון דמי כתוספות כתובות ל"ד.

 מיהו בש"ך לקמן סימן שפ"ו ס"ק א' השיג על תוספות הנ"ל וכתב דגם בכה"ג שייך דינא דגרמי רק דאפילו הכי בשורף חמץ
 שעבר עליו הפסח פטור אף דשוה לדידיה לפטור עצמו מהנגזל משום דלא שכיח וגם אין ראוי לקנוס השורף דהא בשריפתו

 עשה טובה לנגזל יעו"ש אם כן בשורף קמיע אף שאינו שוה רק לבעלים חייב על כל פנים מדר"ג [אולי צ"ל מדד"ג] דלא
שייך הנהו טעמי דש"ך הנ"ל

 ואפשר דגם דין שומרים שייך בזה ואף להתוספות בבא קמא וכתובות ל"ד הנ"ל יש לומר דה"ד בחמץ שעבר עליו הפסח
 דלדידיה גם כן אינו שוה כלום רק לפטור את עצמו מן הנגזל מה שאין כן קמיע דהוי גופו ממון לדידיה אין נפקא מינא במה

שאין שוה לאחריני.

ושוב ראיתי סברא זו בתשובת השיב משה סוף סימן ק"ח יעו"ש

 ועיין בתשובת בית יצחק … ולהנ"ל יש לומר כיון דעל כל פנים אצלו הוא שוה וצריך לו לגופו אף שאינו שוה לאחר הוי
8ממון גמור ולא דמי לחמץ שעבר עליו הפסח דגם אצלו אינו שוה כלום רק לפטור עצמו מן הנגזל וצ"ע עוד בזה:

חכמת שלמה חו"מ ריש סימן ש"מ.5
.  אבני החושן שם6
.שו"ת מביט א:קפב, ועיין עוד   שו"ת אבקת רוכל סימן ק"ס7
.  מנחת פתים שם8
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דרכון

שואל ומשיב

 נשאלתי … באחד שהיה לו פאסס ושאלו לחברו וטען שנאבד מידו אם חייב לשבע ועל זה אמר כיון דבשטרות נתמעט מדין
שבועה הוא הדין בזה

 ולפענ"ד טעה בזה דזה דוקא היכא שהשטר עומד לגבות ממון וכדומה אבל כאן גוף השטר הוא הצריך אם כן זה מקרי גופו
 ממון מידי דהוה אמוכר שטרותיו לבשם דמקרי אונאה וכדאמרו בבבא מציעא דף נ"ז והוא הדין בזה הן אמת שלא ראיתי

9בהחפזי הדין דמוכר שטרותיו לבשם בשלחן ערוך אבל הדין דין אמת והוא הדין כאן והדבר פשוט לפע"ד

אבן שתיה

 שאלה אחד הפקיד פאס [דרכון] אצל חבירו ונאבד ממנו בפשיעה אם חייב לשלם או הוי בכלל שטרות דנתמעטו מדין
שומרים:

 תשובה הנה בדבר זה ממש נשאל בספר שואל ומשיב מהדורה קמא חלק א' סימן ל"ח וכתב שחייב לשלם דלא דמי
 לשטרות ... והנה בזה צדקו דבריו מכל מקום לענין גוף הדין נראה שיש חילוק בדבר בין אם בעל הפאס הוא כעת במקום
 דירתו ואינו צריך ליקח פאס אחר רק בשביל שצריך לנסוע למקום אחר מוכרח הוא להוציא הוצאות כדי לקבל פאס אחר

 ובין אם הוא עכשין שלא במקום דירתו ולא מתדר לו שם בלא פאס והוא צריך לקבל פאס אחר והוא על פי דברי הנתיבות
 בסימן קמ"ח שפסק להלכה דדבר שאינו שוה בעצמו למוכרו ולקבל בעדו דמים רק שהדבר בעצמו שוה הוא לאיש הזה לחוד

אבל אין יכול למכור זאת לזולתו אז אם אחד הזיק לו אין המזיק חייב לשלם לו
 [והאריך הרבה בדברי הנתיבות, ושוב כתב] לפי זה יש להבין מה שפסק (הרמב"ם) [לכאורה צריך לומר "הרמב"ן"] הובא
 בחו"מ סימן שפ"ו [עיין שם בש"ך ס"ק י"א] דבגזל חמץ ועבר עליו הפסח דאינו שוה כלום רק לגזלן שיכול לומר להנגזל
 הרי שלך לפניך ואפילו הכי אם בא אחר ושרפו חייב לשלם להגזלן אף דאינו יכול למכור לאחרים וכן קשה באמת מאי
 טעמא דרבי שמעון שסובר שהמזיק קדשים שחייב באחריותן שחייב לשלם הא קיימא לן בפסחים דף פ"ט דהמוכר עולתו
 ושלמיו לא עשה כלום ועיין בקצות סימן שפ"ו שאף רבי שמעון מודה בזה והא לשיטת הנתיבות המשפט כל דבר שאינו

 בכלל מכירה אינו גם כן בכלל מזיק וכן ראיתי שמקשים עליו אבל באמת ניחא כי עד כאן לא אמרינן דעל ממון כזה אינו
 חייב אלא דוקא במקום דאין הניזק צריך לקנות חפץ אחר ... בזה דוקא פטור כי הא ליכא כאן גרמי כיון שאינו צריך

 להוציא עוד מעות מכיסו וגם על גוף ההיזק גם כן אינו חייב כיון שאינו ממון למוכרו לאחרים מה שאין כן במזיק קדשים
 שחייב באחריותן או בשורף החמץ שעבר עליו הפסח נהי דפטור גם כן משום מזיק הם עצמם כיון שגם הם הוי בכלל ממון
 שאינו יכול למוכרם מכל מקום כיון שעל ידי כן צריך להוציא עוד מעות מכיסו לקנות קרבן או לשלם לו בעד חמצו חייב

משום דינא דגרמי דהא גרם לו לשלם במעות ממש וברור הוא:
 לפי זה הכא נמי לענין הפאס שהוא גם כן מדברים שאינם נמכרים ואינו שוה פרוטה אלא רק לדידיה לחוד דינא נמי הכי

 הוא שאפילו מזיק ממש פטור רק אם הוא במקום שמוכרח להשתדל פאס אחר בשביל שאין מניחין אותו להיות בל"ז אזי דמי
 ממש למזיק קדשים שחייב באחריותן או לשורף חמץ שעבר עליו הפסח שחייב לשלם מה שאין כן אם הוא בביתו במקום

 שאין מכריחין אותו לקבל פאס אחר פטור ואף שאינו יכול לנסוע לעסקיו בלתי הפאס ועל ידי כן מוכרח הוא גם כן להוציא
 מעות מכיסו מכל מקום זאת לא הוי רק בכלל מבטל כיסו של חבירו שאף מזיק בידים פטור בו ולא עדיף מהדקיה באינדרונא

10שפטור בו גם כן כנלע"ד:

דבר ששויותו משום מצוה

שבות יעקב

 באחד שקנה אתרוג בהידור מצוה ובא אחר והזיקו אם שצריך לשלם לו כל דמי האתרוג מה שנתן בעדו או די מה שמשלם
דמי אתרוג שאינו מהודר כל כך …

 [עיין שם שהביא דברי מהר"ם מינץ וחכם צבי, והסכים אל השני, ושוב כתב:] מה שאין כן אם אין נמצא מי שהיה לקחו
 בדמים אלו אף שהוא היה מהדר מן המהדרים והוסיף מדיליה יותר משליש אפילו ואמרינן בריש פרק קמא עד שליש משלו

 מכאן ואילך משל הקב"ה מכל מקום בזה שייך לומר וגונב מבית האיש דהדיוט ולא לגבוה אבל מה שהיה אפשר למכרו ודאי

.  שו"ת שואל ומשיב א:א:לח9
.  שו"ת אבן שתיה סימן פ"ד10
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11צריך לשלם דזה הוי היזק ממון הדיוט וצריך לשלם לו כל הזיקו

בית שערים

 [המזיק] אתרוג חבירו שוה אלף זוז למצוה אין צריך לשלם לו רק מה ששוה האתרוג לאכילה אבל מה ששוה למצוה אין
 גופו ממון ואינו חייב לשלם רק מדרבנן משום גרמי עיין תשובת מהר"ם מינץ סימן קי"ג וחכם צבי סימן ק"כ וש"ך סימן

12(קפ"ו) [שפ"ו] ס"ק י"א

דבר שאין שויותו אלא לניזק בלבד

השיב משה

 מיהו בעיקר קושית קצות החושן מהא דשור תם נראה דלא קשה מידי דהרי התוספות מדייק בלשונו אבל דבר הגורם כו'
 אינו ראוי אלא לזה לפטור עצמו בו עכ"ל נראה דלא מחלקו בהכי רק בדבר שעצמותו אינו ממון כמו שור הנסקל וקדשים

 כו' רק לפטור על ידם בכה"ג לא הוי גרמי מה שאין כן בשור תם אף על גב שאינו ראוי רק לו שאינו יכול למוכרו מכל
 מקום בעצמותו ממון הוא מותר לו ולכולי עלמא בכה"ג חייב לרבי מאיר מצד דינא דגרמי וזה ברור ושוב מצאתי סברא זו

13באחרונים

דין אמת

 שאלה ראובן שהפקיד אצל שמעון את טבעתו אשר הוא חקוק שמו עליו ונאבד הטבעת בפשיעה, וראובן טוען שישלם לו גם
 דמי החקיקה, ושמעון משיב שאינו חייב לשלם אלא דמי הטבעת והאבן ולא דמי החקיקה כיון שלא הזיק לו דבר השווי לכל

אדם, יורנו המורה הדין עם מי ושכרו כפול מן השמים.
 תשובה דבר פשיטא לי שחייב נמי שמעון לשלם לראובן אף דמי החקיקה, ומנא אמינא לה אף על פי שאין ראיה לדבר זכר
 לדבר, מהא דכתב הרא"ש פרק החובל [סימן א'] והביאו בנו בסימן ת"כ סעיף י"ז וז"ל, וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל ששמין
 הנזק לכל אדם כפי מלאכתו כגון אם היה עבד נוקב מרגליות ושבר רגלו שמין עבד נוקב מרגליות כמה נפחתו דמיו בשביל

 חסרון רגלו והוא דבר מועט ואם קטע ידו הוא דבר מרובה כו' ע"ש. הרי לך בהדיא דחייב המזיק לשלם דמי נזקו אף שאינו
14שוה ידו לכל אדם והוא הדין בנידון דידן. ומההיא דשורף שטרותיו של חבירו ליכא להביא ראיה (א"ה יבי"ן ע"כ מצאתי)

נתיבות המשפט

15[נראה] דדבר שאינו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים בעדו רק ששוה לאיש ההוא אין המזיק חייב לשלם ...

מנחת שלמה

 כתב הנתיבות המשפט בסימן קמ"ח ... ובפשוטו רגילים ללמוד דבריו שאיו חייבים לשלם אלא אם כן יכול הבעלים למכרו
 ולקבל עבורו ממון אבל אם שוה ממון רק לבעליו בלחוד פטורים. וגם יש לדון לפי זה במי שיש לו מזכרת כוס או כלי אחר

 שירש מאביו או מזקנו אשר ידוע שלכל אחד מזכרת כזו יקרה בעיניו ושוה אצלו יותר, כמה חייבים לשלם עבור זה אם
הפסידו ...

 והנה לכאורה משמע פשוט לפי דבריו שאם אחד יכתוב על נייר של פלוני שאינו במכירה ואחרים לא ישלמו עבור זה הרי
 הוא פטור מלשלם לו, וכן אם קרע שטר גט או מכר וכדומה, לא יצטרך לשלם לבעל השטר אפילו עבור הנייר משום שאינו
 שוה לאחרים במכירה, וזה דבר תמוה דאדרבה מסתבר שצריכים לשלם לו גם שכר הסופר לכתוב שטר או מכתב, וכמו כן

במי שהוציאו מתוך פיו מאכל לעוס שלא שוה כלום לאחרים מה סברא היא לפטור.

 ולכן נראה לברר, דבדבר שהוא ממש ממון נראה דצריכים לשלם לו כפי שהוא צריך להוציא כדי לקנות חפץ כזה
 שהפסידוהו ולא נמדד כלל בכמה יוכל למכור זה לאחרים ולפעמים משלמים לו פחות, דהתורה אמרה מכה נפש בהמה

.  שו"ת שבות יעקב ב:כט11
.  שו"ת בית שערים יו"ד (כרך א') סימן רל"ג ד"ה ולפמ"ש במק"א12
.  שו"ת השיב משה סוף סימן ק"ח13
.  דין אמת, שו"ת סימן ט"ז [נדפס בטעות "י"ג"]14
.  נתיבות המשפט סימן קמ"ח ביאורים ס"ק א'15
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 ישלמנה ולשון ישלמנה היינו להשלים שיהיה לו בהמה אחרת ולא מספיק מה שישלם לו כשיעור שהיה מקבל אילו היה
16מוכר לאחרים ... [ועיין שם עוד]

ערך ש"י

 ונתיבות … וזר הוא אצלי דמשום דאינו יכול ליקח דמים בעדו יפטר דמכל מקום אזקיה מה ששוה אצלו ועתה יוכרח ליקח
17לו דרך וליתן דמים ...

ר' עובדיה יוסף טולידנו

 ב. וראיתי בפס"ד ירושלים (ח"ד עמ' קסז) שדנו בכגון זה, וכתבו לדון נדון זה מהא דתנו במתני' (שם): אלו דברים שאין
 להם הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. ובגמ' שם מבו' הטעם, דת"ר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתיך או קנה מיד

 עמיתך" דבר הנקנה מיד ליד, יצאו קרקעות שאינם מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות דכתיב "וכי
 תמכרו ממכר" שגופו מכור וגופו קנוי, יצאו שטרות שאין גופם מכור ואין גופם קנוי ואינם עומדים אלא לראיה שבהם.

 ולדעת הרי"ף והרמב"ם אין בדברים הללו הונאה אפי' אם מכר פי כמה וכמה, וכ"פ השו"ע (סעיף כט): אלו דברים שאין
 להם הונאה העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות, אפי' מכר שוה אלף בדינר או שוה דינר באלף אין בהם הונאה. ע"כ.

 ולדעת הרא"ש והתוס' אין בהם הונאה עד כפל משויו של החפץ, אבל יותר מכך יש בהם הונאה, וכ"פ שם הרמ"א: וי"א
 דדוקא עד פלגא אבל יותר מפלגא, כגון שמכר לו אחד יותר משנים, הוי הונאה. ועי"ש בש"ך (ס"ק יז) שפסק כהשו"ע שאין
 בהם אונאה אפי' מכר שוה דינר באלף או אלף בדינר. אלא שהביא שמהרשד"ם (סי' נח דף נג ע"ד) כתב דהוי ספיקא דדינא,

ואין מוציאין מיד המוחזק.

 ועפי"ז כתב הרה"כ שם וז"ל: ולפי"ז אפשר לומר, כי כשם שבשטרות שהם שוים ממון אלא שאין גופן ממון, אין בהם הונאה,
 ואין זאת מהטעם שחוב לא נחשב לממון, שכן הקצה"ח (בסי' קכו ס"ק ט) כתב: נראה בעיני דאע"ג דאין הונאה לשטרות,

 היינו דוקא במכר שט"ח בכתיבה ובמסירה, דכיון דהשטרות אין גופן ממון אימעט מדין הונאה מכלל ופרט, מה הפרט מפורש
 דבר שגופו ממון, אבל מוכר חובות בע"פ ע"י מעמד שלושתם יש להם הונאה, דחובות גופיה הוי גופן ממון, אף על גב דאין
 יכול להקדישו, היינו מטעם אחר משום דהוי דבר שלא ברשותו וכו', ע"ש. הרי שטרות שלעצם שווים הם שוים כסף, והחוב

 עצמו כאמור גופו ממון, אלא מכיון שהמדובר הוא בעסקי שט"ח שהם עצמם לא ממון, אלא הם מייצגים ממון, אין בהם
 משום אונאה. ואף על פי שגם שטרות יש בהם שווי עצמי שכן המוכר שטרותיו לבשם (לצור בהם אבקת סממנים) יש להם

 הונאה, בכ"ז מכיון שעיקר המכר כאן היה על החוב שהשטר מייצג, לכן אין בהם דין הונאה. וע"פ זה אפשר לומר שגם
 בעתיקות שהכלי עצמו שוויו אפסי, אם לא ערכו ההיסטורי, הרי"ז דומה לשטר שהוא מייצג ממון, אבל היות שאין גופו ממון

 אין לו דין הונאה. ע"כ. וכ"כ בספר יקרא דאורייתא (פר' צו כה, יד), ע"פ מה דאי' בתורת כהנים, מנין שאין אונאה
 לשטרות, ת"ל ממכר, מה זה מיוחד שגופו מכר וגופו לקח, יצאו שטרות שלא גופם מכר ולא גופם לקח, אלא הראיה שיש

 בהם. ע"ש. והיינו דהתורת כהנים ביאר להדיא שבכדי שיהיה בו דין אונאה, יש צורך שהתשלום יהיה עבור שווי החפץ
עצמו, ולא עבור דברים הנלווים אליו כזמנו ועתיקותו. ע"כ.

 אלא דגם הרה"ג בפס"ד ירושלים שם כתב שדבריו אלו תלויים במח' האחרונים לענין מי שרכש אתרוג מהודר בדמים יקרים,
 ובא אחר והזיקו, אם חייב לשלם לו אתרוג בעלמא, או דמי אתרוג זה. דאמנם מהר"ם מינץ (סי' קג) כתב דאינו משלם לו
 אלא דמי אתרוג פשוט שיוצא בו ידי חובה. ונסתייע מדברי הגמ' בב"ק (עח:). ולכאורה טעמו כהנ"ל, שדין הפוסל אתרוג

 כדין שורף שט"ח של חבירו, שמבו' בסי' שפו שמדינא פטור הוא מלשלם, ורק קנס הוא (עי' ש"ך שם) שקנסוהו חז"ל
 לשלם. ואפשר שבאתרוג היות שהוא יכול לצאת יד"ח גם באתרוג פשוט, לא קנסו אותו חז"ל אף אם פסלו במזיד. [א"ה,

 כבר קדמו לבאר דעת מהר"ם מינץ בשו"ת בית שערים (או"ח סי' שנ, יו"ד סי' רלג, וכת"י סי' לח) וז"ל: דהמזיק אתרוג
 , ואינו חייבאבל מה ששוה למצוה אין גופו ממון חבירו שוה אלף זוז למצוה א"צ לשלם לו רק מה ששוה האתרוג לאכילה

 לשלם רק מדרבנן משום גרמי. ע"כ.] אך במשנה למלך (פט"ז ממעשה הקרבנות ה"ז) כתב לדחות את ראיותיו של מהר"ם
 מינץ, וכתב בזה"ל: אבל הכא גבי אתרוג, מצי למימר הנגזל אנא הוא מזבנינא ליה בדמים יקרים כמו שלקחתי אותו, נמצא

 שיש כאן חיוב דמים שהפסידו. ע"כ. ומשמע דס"ל דכיון שהאתרוג הוא יקר במיוחד, זה נחשב לשווי החפץ עצמו, ולכן
 הגזלן חייב להחזיר לו את המחיר הגבוה. וע"ע בשו"ת חכם צבי (סי' קכ) שכתב ג"כ לדחות דברי מהר"ם מינץ. וכן החת"ס
 (גיטין נד:) כתב לדחות דברי מהר"ם מינץ, והסיק לדינא: ומ"מ באתרוג חייב, דאתרוג אינו קדוש וממון בעלים ממש הוא

 א"כ פשיטא שצריך לשלם כעין שגנב אתרוג מהודר. ע"כ. ובשו"ת שבות יעקב (ח"ב סי' כט) כתב גם הוא לחייב את המזיק
 בדמי האתרוג היקרים, שהרי היה ניתן למכרו לאחר במחירו. [ודוקא אם רכש אתרוג יקר כ"כ, שלא יהיה מי שילקחנו
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במחיר זה, אין צריך לשלם לו אלא מה שהזיקו]. ע"ש.

 ומלבד שגם הדמיון לדברי מהר"ם מינץ אינו ברור, וניתן לדחות ולחלק כמ"ש החכם צבי שם בדעת מהר"ם מינץ בין חפץ
 שנרכש לצורך מצוה, לבין חפץ שניתן לעשות בו מצוה. הנה נראה שדעת מהר"ם מינץ פליגי עליה רוב הפוסקים. וא"כ קשה
 לומר שאין דין אונאה בעתיקות בהסתמך ע"ד מהר"ם מינץ לחודא, בפרט שבשאלתנו איירינן לענין לכתחילה, וגם אם נאמר

18שבדיעבד ניתן לומר קים לי, הרי לכתחילה בדבר שיש בו איסור, ודאי שלא שייך דין קים לי.

לקריאה נוספת:

  שו"ת אבני נזר חו"מ סימן כ"ט•

  שו"ת מהרש"ם ו:רט•

שו"ת חלקת יואב ב:צא•

  תשובות המאור סימן מ"ט ד"ה ולכאורה יש לומר כיון דהגט אינו ראוי לאינש אחרינא•

  שו"ת באר שרים ב:נט•

  שו"ת דבר אברהם א:ט:ד-ה•

  שו"ת חכם צבי סימן ק"כ•

שו"ת אור לציון חו"מ סימן ד'•

.  רב עובדיה יוסף טולידנו, דין אונאה בעתיקות ואם יש חובה להודיע למוכר שמתאנה18

http://tvunah.org/2014/11/12/%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2-%D7%9C%D7%9E/
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=829&pgnum=104
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14443&pgnum=66
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=895&pgnum=233
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=10027&pgnum=230
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1529&pgnum=220
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1347&pgnum=37

